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RESUMO

Detritos espaciais (DE) são objetos que possuem altas velocidades e são capazes de
inviabilizar o sucesso de missões espaciais, caso venham a colidir com satélites ou
espaçonaves, além de colocar em risco a segurança dos astronautas. O nosso modelo
matemático é baseado, inicialmente, nas equações dinâmicas derivadas de ClohessyWiltshire (1960). Estas equações regem o movimento relativo entre dois corpos e seu uso é
apropriado aqui porque queremos descrever o movimento relativo entre uma nave espacial
e um DE. 1) para objetos inicialmente afastados, as manobras evasivas ocorrem no limite de
colisão em LEO e para tempos grandes. Em MEO, ocorre o mesmo fenômeno só que o
escape ocorre com maior "folga" do que em LEO, devido o efeito da gravidade mais
acentuado nesta região; 2) em GEO, o tempo é suficiente para revelar a natureza oscilatória
do movimento, mostrando amplitudes compatíveis como as vistas em LEO e em MEO, só
que em maior quantidade. Aplicações foram vislumbradas para manobras de acoplamento,
manutenção e exploração de corpos celestes, entre outras missões de Rendezvous e/ou
Quase- Rendezvous, nesta altitude. Com respeito à dinâmica relativa com radiação solar, foi
possível propor um resultado analítico para uma nuvem de detritos.
Palavras chave: Detritos Espaciais, Propulsão, Manobras Evasivas, Radiação.

ABSTRACT

Space debris (DE) are objects that have high speeds and are able to derail the success of space
missions, should they collide with satellites or spacecraft, and endanger the safety of
astronauts. Our mathematical model is based initially on the dynamic equations derived from
Clohessy-Wiltshire (1960). These equations governing the relative motion between two
bodies and its use are appropriate here because we want to describe the relative motion
between a spaceship and a DE. 1) For objects initially apart, the evasive maneuvers occur in
the collision limit in LEO and great times. In MEO, the same phenomenon occurs only escape
occurs more "play" than LEO, due to the effect of gravity stronger in this region; 2) GEO time
is sufficient to reveal the nature of the oscillatory motion, showing how the amplitudes
compatible seen in LEO and MEO, but in greater quantity. Applications were envisioned for
coupling maneuvers, maintenance and operation of celestial bodies, among other Rendezvous
missions and / or quasi-Rendezvous at this altitude. With respect to the dynamics relative to
solar radiation, it was possible to propose an analytical result for a cloud of debris.
Keywords: Space Debris, propulsion, maneuvering Dodges, Radiation.
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APRESENTAÇÃO

Detritos espaciais (DE) são objetos que possuem velocidades relativas de
aproximadamente de 10 a 15 km/s e são capazes de inviabilizar o sucesso de missões
espaciais, caso venham a colidir com satélites ou espaçonaves, além de colocar em risco a
segurança dos astronautas.
A importância deste trabalho se justifica pela crescente necessidade de explorar o
espaço, pois a humanidade depende cada vez mais dos satélites para diversos seguimentos de
atividades tais como: comunicação em geral, monitoramento do clima. Como ainda não existe
um meio para a limpeza do espaço a única coisa que se pode fazer é mapear o maior número
de regiões do espaço próximo à órbita da Terra em que há maiores chances de colisão com
DE e estabelecer condições que permitam ao veículo espacial ou satélites realizarem
manobras evasivas e escapar de uma colisão com qualquer tipo de DE. Este trabalho está
organizado da seguinte forma:
No Capítulo 1, apresentamos o problema das manobras orbitais, os detritos espaciais e
as manobras evasivas implementadas por um sistema de propulsão (segundo os estudos de
Ribeiro (2013) e Teles (2006));
No Capítulo 2, apresentamos um levantamento bibliográfico específico sobre os
trabalhos mais importantes na literatura, os quais estão relacionados com o tema proposto,
evidenciando a evolução do conhecimento do mesmo ao longo do tempo.
No Capítulo 3, apresentamos a fundamentação matemática teórica e o método
utilizado para o estabelecimento das manobras evasivas, com modelo linear de massa para o
combustível, com radiação de Pointyng-Robertson e com propulsão plasma.
No Capítulo 4, apresentamos os resultados obtidos das simulações numéricas para as
manobras evasivas com modelo linear de massa para o combustível.
No Capítulo 5, apresentamos as conclusões deste trabalho.

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1 VEÍCULOS ESPACIAIS
Os primeiros foguetes fabricados na china eram muito utilizados em guerras e
chamados de flechas de fogo. No século XIX, o projeto básico foi alterado e surgiram os
foguetes tipo Congreve (Figura 1.1), para uso militar. Depois disso várias mudanças
ocorreram ao longo dos anos. No ano de 1903, o cientista russo Konstantin Tsiolkovsky
(1857-1935) apresentou uma tese de que foguetes com propelentes líquidos poderiam chegar
ao espaço. O americano Robert Goddard, 1926, realisou o primeiro lançamento moderno de
foguetes. Desenvolvidos na década de 30 pelos militares alemães, os foguetes V-2 ou A-4
(Figura 2.1), como eram designados na Alemanha, foram usados para bombardear Londres
(BÔAS, 2010).

Fig.1. 1 – Ilustração da evolução dos foguetes ao longo
dos anos.
Fonte: BÔAS, 2010.

Fig. 2.1 – Ilustração do foguete V-2.
Fonte: BÔAS, 2010.
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Os foguetes capazes de colocar satélites em órbita possuem vários estágios (Figura
3.1) que são descartados quando seu combustível se esgota.

Fig. 3.1 - Esquema de um veículo lançador de
satélite.
Fonte: BÔAS, 2010.

Todo corpo que gira em torno de outro corpo é denominado satélite. A Terra tem o seu
satélite natural que é a Lua. Porém, desde o inicio das atividades humanas no espaço a Terra
também tem satélites artificiais (FLORENZANO, 2008).
Em 4 de Outubro de 1957, foi lançado o primeiro satélite artificial da terra chamado de
Sputnik 1. Esse satélite tinha o formato de uma esfera (figura 4.1) de alumínio de 58 cm de
diâmetro, 84 Kg e 942 km de altura (CARLEIAL, 1999).

Fig. 4.1 – Sputnik.
Fonte: https://www.nasa.gov/externalflash/SpaceAge/.
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A partir deste feito histórico o homem foi desenvolvendo e aperfeiçoando as técnicas
de lançar satélites artificiais em órbita da Terra por motivos variados.
As finalidades dos satélites artificiais são variadas dentre elas podemos citar
telecomunicações, espionagem, experimentos científicos, meteorologia entre outras
(FLORENZANO, 2008). A figura 5.1 ilustra satélites brasileiros.

Fig. 5.1 - Satélites desenvolvidos pelo Brasil. Da esquerda para a direita: o SCD-1, SCD2, CBERS-1 e o Saci-1 (Lançamento não foi bem sucedido).
Fonte: FLORENZANO, 2008.

1.2 AUMENTO DE DETRITOS
Os lançamentos de foguetes acabam produzindo uma grande quantidade de DE. Na
medida em que os estágios dos foguetes vão sendo descartados são desprendidos lascas de
tinta, pequenos parafusos e os resíduos de combustível (Figura 6.1) acabam virando
pequenos satélites artificiais.

Fig. 6.1 - Detrito composto de óxido de alumínio, sub-produto de combustíveis à base de
propelente sólido.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Detrito_espacial.
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A colisão de um satélite da empresa americana Iridium com um antigo satélite militar
soviético acabou acrescentando mais lixo espacial. Foi o primeiro registro de uma colisão
entre dois satélites (Figura 7.1), mais a tendência é que com o aumento das atividades
espaciais episódios sejam cada vez mais frequentes (BATISTA, 2011).

Fig. 7.1 - Imagem ilustrativa da colisão do satélite Iridium.
Fonte: http://news.rin.ru/eng/news///12152/.

Outro episodio que acabou contribuindo para gerar de mais de mil e seiscentos DE
rastreáveis, alguns tinham aproximadamente o tamanho de uma bola de golfe, foi o teste da
arma Anti-Satélite chinesa, em 11 de janeiro de 2007 (RODRIGUES, 2010).
Devido ao crescente aumento de DE em órbita da Terra é cada vez mais frequente as
manobras de emergências de naves tripuladas e satélites para evitar colisões do espaço.
Torna-se crescente a queda de objetos de grandes proporções, capazes de vitimar alguém em
terra (RODRIGUES, 2010).
1.3 MANOBRAS ORBITAIS
Missões espaciais são aquelas idealizadas e implementadas por agências espaciais de
muitos países com o objetivo de obter informações científicas e tecnológicas, através dos
serviços de veículos operacionais (satélites, sondas, ônibus espaciais, etc.). Elas incorporam
naturalmente manobras espaciais destes veículos em diversas regiões do espaço de acordo as
necessidades das missões.
Estas manobras são fundamentais para obter sucesso na missão. A transferência de um
veículo espacial de uma órbita para outra é denominada de manobra orbital. Isso é possível
devido à atuação do propulsor (RIBEIRO, 2013). Segundo Teles (2006) a manobra orbital de
um veículo espacial se dá quando ocorre a mudança do estado inicial, definido pela sua
13

posição, velocidade e massa (
respectivas variáveis de estado (

num instante t0 para outro estado, definido pelas suas
) num instante final tf > to. Definidas desta maneira,

as manobras orbitais assumem a nomenclatura de transferências orbitais que abrange os
interesses tecnológicos e científicos com benefícios inegáveis à sociedade e suprem
necessidades da humanidade nas diversas áreas do conhecimento e da ciência aplica
(RIBEIRO, 2013).
Sobre as o sucesso da missão espacial Teles (2006, p.13) diz:
“Sabemos por certo, que as missões espaciais são pensadas com um objetivo bem
definido e, dependendo deste objetivo, a cada missão são associadas restrições
necessárias para a realização da mesma, por exemplo, mínimo consumo de
combustível, tempo mínimo de transferência orbital, encontro com outro veículo
espacial, etc”.

Ribeiro (2013) afirma que a transferência orbital impõe desafios com respeito às suas
características gerais, visto que limitações de diversos tipos precisam ser consideradas na sua
formulação. As manobras espaciais são baseadas nas leis de Newton e de Kepler, dando
ênfase aos problemas, de dois corpos ideal ou perturbado, de três corpos com suas variações e
ao de n-corpos. Trata-se de uma dinâmica não linear sem solução analítica para o problema
perturbado e para o problema de n-corpos, mas que possui inúmeros caminhos da FísicaMatemática que permitem abordagens semi-analíticas ou mesmo algébricas para o problema.
Esta dinâmica que trata apenas do problema orbital é chamada de Dinâmica Orbital, que rege
o movimento orbital dos objetos espaciais (artificiais, como veículos espaciais, por exemplo, e
naturais, como planetas, detritos espaciais, etc.). Neste caso, as dimensões dos objetos
espaciais orbitantes são consideradas desprezíveis em relação ao corpo principal, o mais
massivo do problema.
Vamos considerar neste trabalho a força de atração gravitacional entre os corpos mais
importante que a força devido a Radiação Pointyng-Robertson e do sistema propulsor do
veículo espacial.
As manobras orbitais são divididas em duas categorias principais (RIBEIRO, 2013):
Transferência de órbita na qual é usada para altera significativamente a órbita do veículo
espacial.


Correções de órbita destinada a manter o veículo espacial em determinada órbita.
14



Como exemplo de aplicação dessas manobras podemos citar a missões Voyager I e II,
Pioner, Galileo e as sondas espaciais americanas, russas, japonesas e mais
recentemente os pais China e Índia.
As aplicações das manobras orbitais no contexto brasileiro, segundo Teles (2006) e

Ribeiro (2013), estão presentes no posicionamento e manutenção da órbita dos satélites de
sensoriamento remoto (SSR1, SSR2, entre outros), dos satélites Sino-Brasileiros de Recursos
Terrestres (CBERS1 e CBERS2) e também as aplicações específicas para o Veículo Lançador
de Satélites (VLS).
É graças às atividades desenvolvidas pelos satélites que podemos ter acesso aos
serviços de comunicação em geral (celular, internet, TV, etc.), monitorar áreas de preservação
ambiental, fazer previsão do tempo, prever tempestades, realisar estudos astronômicos, entre
outros.
A exploração espacial e o movimento orbital de corpos em torno da Terra são objetos
de

estudos

da

Mecânica

Celeste,

sub-área

da

Dinâmica

Órbital,

que

cresceu

significativamente desde o lançamento do Sputnik em 1957 produzindo referencial teórico
para a aplicação de manobras espaciais (RIBEIRO, 2013).
1.4 MANOBRAS EVASIVAS FRENTE A COLISÕES COM DETRITOS ESPACIAIS (DE)
Um tipo especial de manobras orbitais são as manobras de escape, frente a perigos
oferecidos às missões espaciais em ambiente hostil favorável a colisões. Neste trabalho
chamamos estas manobras de manobras evasivas. Um veículo operacional pode colidir com
objetos espaciais que orbitam o espaço em diversas altitudes. Estes objetos são os detritos
espaciais, que possuem duas origens principais: 1) origem humana – todos os objetos
operacionais que lançamos para o espaço, um dia se tornarão lixo espacial.
Aglomerados são formados em diversas altitudes, criando uma distribuição de órbitas
que podem coincidir em algum ponto com as órbitas dos veículos, provocando colisões. Estes
objetos possuem diversos tamanhos e massas, considerados pequenos, como o de parafuso ou
lasca de tinta que se desprendeu de um aparelho (fuselagem) em órbita até grandes, como o de
um tanque de combustível ou o de estágios de um foguete lançador de veículo espacial,
deixados para trás no lançamento.
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Há também, resíduos de combustão de foguetes, vazamento de combustível, partículas
produzidas por explosões induzidas ou acidentais, além das produzidas por fragmentações
devidas à atividade do sistema propulsor, atividades de satélites militares com armas antisatélites, etc. os quais produzem mais detritos, poluindo o ambiente das atividades espaciais;
2) origem natural – são os advindos do espaço fora da Terra, de origem do sistema solar ou de
espaço mais profundo. Neste grupo, estão os meteoroides, partículas de poeira cósmica e
outras diversas que são capturadas pelo campo gravitacional terrestre.
A Terra captura diversos objetos que viajam próximo a ela, sem energia suficiente
para escapar do seu campo gravitacional. Além disso, ao longo do seu movimento no Sistema
Solar, ela visita regiões que são abundantes em poeiras e partículas que também ficam presas
neste campo. Há outro tipo de fonte de detritos que consideramos de origem secundária. São
os detritos derivados de colisões entre detritos em cascata, produzindo diversos outros detritos
de tamanhos menores, numa nuvem de detritos. Desta forma, o espaço fora da Terra tem se
tornado cada ano que passa num ambiente de deposição crescente e ininterrupto de detritos
espaciais. A força de arrasto atmosférico que atua em órbitas baixas da Terra (LEO) é um
mecanismo natural que remove estes objetos, projetando-os na atmosfera terrestre, tal que,
eles incandescem, perdem tamanho e massa, restando poeira, na maioria dos casos.
Esta entrada “feliz” na atmosfera depende do ângulo e da velocidade dos detritos e não
se tem controle sobre a força de arrasto. Contudo, e lamentavelmente, os dados operacionais e
algumas estatísticas do problema nos garantem que a taxa de remoção de detritos em LEO,
devido a esta força é menor do que a taxa de deposição nesta região, mesmo se mantivermos
os valores atuais constantes. Desta forma, a criação de detritos espaciais pelo homem tem se
tornado um grande pesadelo que já ameaça as telecomunicações, as viagens espaciais
populadas e também os investimentos bilionários nesta área de pesquisa e tecnologia
mundiais. Daí, a necessidade do estudo das manobras evasivas para o problema das missões
espaciais em ambiente de detritos espaciais. Estas manobras são idealizadas para escapar de
uma colisão com um detrito, enquanto o veículo está operacional. A sua implementação será
tão eficiente quanto melhor for a tecnologia utilizada para o sistema de propulsão do veículo
espacial. Outro aspecto importante é o fato dos veículos espaciais possuírem tempo de vida
operacional limitado. Na maioria dos casos, esgotado o tempo de sua vida útil, realizando a
missão em órbita, o veículo espacial torna-se num artefato inútil. Isto acontece devido à
atuação de forças dissipativas nas diversas altitudes de operação das missões espaciais. O
veiculo perde altitude e com combustível interno faz manobras de correção. Com o uso
16

completo do combustível, não há mais como corrigir a órbita e o veículo espacial perde
indefinidamente altitude, tornando-se um detrito espacial (RIBEIRO, 2013). Além disso,
ainda em órbita, a vida útil dos seus equipamentos internos também vai se esgotando ao longo
do tempo da missão espacial.
Da relação entre manobras evasivas e propulsão Ribeiro (2013) diz que:
“As manobras evasivas implementadas através de um sistema propulsor podem
ser de duas categorias. A primeira é aquela na qual os propulsores aplicam uma
força num intervalo de tempo considerado muito pequeno em relação ao período
da órbita e de grande magnitude. Esta manobra é dita ser a empuxo infinito. A
segunda é aquela na qual os propulsores aplicam uma força considerada não
instantânea e de magnitude considerada não elevada, que opera ao longo do arco
de queima. Esta manobra é dita ser de empuxo finito ou manobra contínua”.

A Figura 8.1 mostra uma composição artística de uma configuração colisional, na
qual o veículo escapa por uma aplicação de um empuxo pelo sistema propulsor. O empuxo
total e o custo total da missão, geralmente, são medidos pela quantidade de |

aplicados ao

longo da missão.

Fig.8.1: Manobra Evasiva
Fonte: RIBEIRO, 2013

Um veículo espacial pode ser dotado de diversos tipos de sistemas de propulsão. Neste
trabalho, adotamos os sistemas químico e plasma. O campo gravitacional da Terra obriga
qualquer veículo espacial a utilizar sistemas de propulsão com um alto empuxo, que sejam
suficientes para impulsionar o veículo espacial para escapar da sua influência. Os propulsores
químicos são baseados em solução química de substâncias sólidas, liquidas ou gasosas com
propriedades favoráveis a uma alta combustão, também chamados comburentes.
17

Quando os componentes químicos são misturados dentro de uma cabine interna no
propulsor, ocorre uma explosão que gera um gás com alta expansão, impulsionando todo o
veículo espacial. A propulsão química também contribui para a geração de DE além dos
elevar os da missão espacial. Outros sistemas de propulsão tem o objetivo de se obter os
mesmos resultados, às vezes, mais potentes e não poluentes relativamente, principalmente
durante a vida útil do veículo espacial, na implementação de manobras de correção
(RIBEIRO, 2013). O sistema de propulsão a plasma é um candidato a ser este sistema ótimo.
A propulsão a plasma é um tipo de propulsão eletrostática.
Este sistema é atualmente um dos mecanismos de propulsão mais eficientes para
manobras evasivas e correção de órbitas, é considerado ótimo do ponto de vista de consumo
eficiente do combustível. Uso de sistemas de propulsão plasma pode aumentar considerável
da carga útil do veículo espacial, devido à redução de massa de combustível. É de baixa
potência, mas apresenta impulso específico elevado (BREWER, 1961).
Atualmente, o Brasil está na última fase de construção de um sistema propulsor a
plasma, movido a corrente Hall (FERREIRA, 2003 apud RIBEIRO, 2013).
Segundo Pôssa (2009) o princípio fundamental para o funcionamento dos sistemas de
propulsão é a ejeção de matéria em sentido oposto ao movimento do veículo espacial. Ou seja,
o mecanismo de força dos veículos espaciais é descrito pela 3ª lei de Newton. Além de ser um
movimento de um sistema de massa variável:
(1)

Onde M(t) é a soma da massa da carcaça do veículo com a massa do propelente,

é a

velocidade de exaustão dos gases.
Um propulsor pode ter características diferentes quanto a variação de massa que pode
ser linear que ejeta gases mais lentamente no tempo ou exponencial a ejeção dos gases ocorre
com mais rapidamente.
Alguns parâmetros de desempenho dos propulsores são considerados importantes um é
o empuxo o seu valor pode variar em ordens de grandeza, dependendo da missão espacial
específica. Por exemplo, em manobras de correção de posição e de atitude dos veículos
espaciais o empuxo chega a cerca de
satélites, o empuxo é da ordem de

N, enquanto para missões de lançamento de
N. O outro parâmetro de desempenho é o impulso
18

específico, que mede o tempo para acelerar um veículo espacial em função do tipo de
propelente (RIBEIRO, 2013). A definição do impulso específico será mostrada com mais
detalhe no capitulo 3.

1.5 DETRITOS ESPACIAIS DE ORIGEM HUMANA – RISCOS E PREOCUPAÇÕES
Aparentemente o tema Detritos Espaciais é novo, assim como os problemas que estes
objetos orbitantes podem causar. Contudo, sabemos que desde que houve o Sistema Solar, o
planeta Terra vem capturando diversas partículas e objetos de tamanhos diversos com o seu
campo gravitacional. É claro que estes detritos naturais vêm sendo arremessados pelo arrasto
atmosférico da Terra desde então. As atividades espaciais humanas começam com o
lançamento do Vanguard1 e o detrito mais velho da nossa era foi o Sputnik de 1957. Em 1961
o espaço já possuía 300 detritos adicionais e detectáveis com a explosão do foguete americano
Transit 4-A, ocorrida 2 horas após atingir a órbita (ESA, 2013 apud RIBEIRO, 2013).
Segundo a Agência Espacial Européia (ESA), desde o lançamento do Sputnik, os
mais de 4.600 lançamentos deixaram em órbita cerca de 6.000 satélites, desses apenas cerca
800 estão em pleno funcionamento. Os demais hoje são apenas detritos. Estes objetos não
operacionais devido às suas velocidades relativas consideravelmente grandes, possuem
energia suficiente para gerar acidentes de grandes proporções, ocasionando perdas de vidas e
cifras de milhares de dólares (JESUS, 2008).
Os detritos maiores que 10 cm são classificados como objetos grandes e são
facilmente detectáveis e catalogados. Os DE com tamanhos entre 1 e 10 cm são considerados
objetos de risco. Este ainda não existe um mecanismo eficaz para sua detecção. Mais podem
causar danos catastróficos às missões espaciais (CELESTINO, 2005).
A agência espacial europeia (ESA Space Debris Telescope) fornece dados dos detritos
através de observação esses dados são utilizados para a validação de modelos de evolução da
população dos detritos e para a avaliação de risco de colisão com veículos operacionais.
Segundo estas observações, atualmente, existem cerca de 18.000 objetos maiores que 10 cm,
200.000 objetos entre 1 e 10 cm e estima-se que exista mais de 330 milhões de objetos
menores que 1 cm (RIBEIRO,2013).
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A grande preocupação das agências espaciais internacionais está na frequência das
colisões detrito-detrito que geram detritos secundários menores. Estes detritos de tamanhos
milimétricos e submilimétricos sofrem atuação de uma força devido a radiação PoyntingRobertson, que os acelera podendo lançá-los diretamente contra um veículo operacional.
Apesar das partículas serem muito pequenas, cuja colisão não causaria em princípio nenhum
dano significativo ao veículo, elas podem inviabilizar subsistemas operacionais,
comprometendo a missão espacial.
Quando aumentamos as atividades espaciais aumentamos a quantidade de DE
depositados na atmosfera. Quando a deposição é maior que a taxa de entrada na atmosfera
forma-se um cinturão artificial ao redor da Terra tornado inviável a operação de missões
espaciais (RIBEIRO, 2013). O arrasto atmosférico é o principal responsável pela remoção de
DE em órbitas baixas LEO, porém nas demais órbitas, MEO e GEO são necessários muitos
anos para entra na atmosfera da Terra.
Sally Ride fez um relato de uma colisão do ônibus espacial Challenger com detrito de
diâmetro menor que 10 cm (RODRIGUES, 2010):
“Lá pela metade do vôo surgiu um pequeno estilhaço na janela do ônibus
espacial e não sabíamos o que era. Uma quantidade enorme de análises foi feita
enquanto estávamos em órbita para garantir que a firmeza da janela ia resistir à
reentrada. Ficamos todos bem. Mas a análise posterior mostrou que a nossa
janela havia sido atingida por uma partícula de tinta em órbita, e as velocidades
eram suficientes a ponto da tinta fazer uma pequena, mas visível marca na
janela”.

A Figura 9.1 mostra o dano de 1 mm de diâmetro causado pela tinta na janela do
ônibus espacial. A velocidade do pedaço de tinta era tão elevada que propiciou um
momentum linear muito alto tornado-se um DE muito perigoso para a missão espacial.
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Fig. 9.1 – a esquerda Sally Ride a bordo de Ônibus Espacial Challeger, STS-7, à direita
a janela do ônibus espacial depois de ser atingida por uma partícula de tinta.
Fonte: RIBEIRO, 2013

Na Tabela 1 estão segundo Ribeiro (2013) os momenta lineares de um detrito espacial com
massa de 100 gramas nas velocidades típicas em LEO. Uma bala de canhão de 1 kg, com
velocidade de 450 km/s tem momentum linear da ordem de 0,123 kg.km/s. Para todos os
efeitos, um detrito de 100 gramas geraria um dano a um veículo espacial superior aquele
provocado por um tiro de canhão.

TABELA 1- Momentum linear de um detrito de 100 gramas

Fonte: RIBEIRO, 2013
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No gráfico da Figura 10.1 é possível verifica-se a crescente taxa de detritos:

Fig. 10.1 – Quantidade de objetos catalogados pela NASA (Fonte NASA/The Orbital DebrisQuarterly News)
Fonte: RIBEIRO, 2013

Para uma estimativa da quantidade de detritos menores usam-se placas detectoras
acopladas aos veículos espaciais, com as quais ocorre colisão destes objetos menores. Depois,
calcula-se o número de colisão por unidade de área, etc. É desta forma que se faz uma
estimativa da ordem de centenas de milhões de detritos minúsculos existentes em LEO.
Com essa crescente taxe aumento de DE a queda destes artefatos pode gerar vitimas
fatais caso venham cair em uma região tenha um grande número de pessoas por área habitada.
A Figura 11.1 mostra partes do foguete Delta II que quais caíram na Terra. Há
também uma grande possibilidade de colisão com tanques de combustíveis, por exemplo, de
empresas, com potencial para grandes explosões e com consequências significativas para as
vidas dos trabalhadores. Detritos também podem colidir com veículos terrestres em
movimento num trânsito intenso, gerando resultados catastróficos para as vidas dos motoristas
e dos transeuntes do local.
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Fig. 11.1 – Exemplo de detritos espaciais artificiais: partes do foguete Delta II.
Fonte: RIBEIRO, 2013

Baseando-se nos problemas levantados até aqui podemos afirmar que se a taxa de DE
continuar aumentando no futuro os DE poderá sim oferecer riscos para a vida das pessoas em
terra. Sendo assim as manobras evasivas são fundamentas no planejamento de missões
espaciais.
Segundo Ribeiro (2013) uma manobra evasiva pode ser realizada através da atuação
do sistema propulsor, que demandará consumo de combustível a bordo e por meio de
manobras de swing-by em torno de corpos celestes massivos que “doarão” energia suficiente
para depositar o veículo numa outra órbita, fora da zona de colisão.
O Dr. Heiner Klinkrad, especialista em detritos espaciais do Centro Europeu de
Operações Espaciais (ESOC), Darmstadt, Alemanha diz:
“É agora prática comum que os satélites que orbitam próximo da Terra
transportem uma reserva de combustível apenas para efetuar as manobras de
evasão durante a vida útil da sonda”.

A Tabela 2 mostra uma série de manobras evasivas que foram implementadas entre
2011 e 2012 para a Estação Espacial Internacional (ISS) frente a ameaças reais de colisão com
detritos decorrentes de outros objetos espaciais, que no passado eram componentes de
veículos espaciais em operação.
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TABELA 2- Manobras Evasivas da ISS (2011-2012)

(Fonte: NASA/The Orbital Debris Quarterly News)

1.6 PROPULSÃO PLASMA E RADIAÇÃO DE POINTYN-ROBERTSON
Quanto à propulsão na dinâmica de veículos espaciais, dizemos que esta força é
produzida por um artefato tecnológico que chamamos de propulsor e os veículos espaciais são
dotados de um sistema de propulsão que varia em complexidade. Este fato está associado à
demanda das missões espaciais com suas especificidades. As propulsões tipo química são de
alto custo e ainda ocupa espaço importante no corpo dos veículos espaciais porém é o tipo de
propulsão mais eficiente para a implementação da velocidade de escape da Terra.
Para a realização das manobras espaciais e suas respectivas correções torna-se
desejável um sistema de propulsão, no qual se possa maximizar a carga útil e se minimizar o
consumo de combustível. A propulsão a plasma é a mais indicada para essa finalidade por
possuir baixo consumo de combustível (PÔSSA, 2009).
Outras vantagens podem também ser apontadas no uso deste tipo de propulsão, por
exemplo, no aumento considerável da carga útil do veículo espacial devido ao uso reduzido de
massa do combustível. É uma propulsão de baixa potência (Ferreira et all, 2009) comparada
com a produzida pelo combustível sólido (na faixa de 0,1 a 0,5 N), mas de impulso específico
alto, com vimos. A produção do plasma, em sistemas de propulsão PHALL, ocorre com a
ionização de gases neutros (argônio, xênon são os mais encontrados na literatura).
A ionização, confinação e aceleração das partículas do gás ocorrem por meio de
campos elétricos e magnéticos cruzados que acabam interagindo com os campos elétricos e
magnéticos das partículas prejudicando o empuxo do propulsor (PÔSSA, 2009). Sendo assim,
é necessário que a equação da velocidade de ejeção seja escrita em função dos campos
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elétricos e magnéticos das partículas ionizadas. Essa dedução é feita observando a interação
entre os campos das partículas e os campos do propulsor conforme a Figura 12.1:

Fig. 12.1: Propulsor plasma utiliza campos elétricos e magnéticos. B –
campo magnético, E – campo elétrico,
- corrente hall.
Fonte: FERREIRA, 2003 – Com modificações.

O empuxo ocorre devido à corrente elétrica estabelecida entre os elétrons produzidos
pelo catodo do propulsor e as partículas positivas do gás ionizado. Pela equação de Ampère–
Maxwell, nota-se que a velocidade de ejeção está no termo
Em geral, estas equações nos permitem escrever

, densidade de corrente.

em função dos campos elétrico e

magnético produzido pelas cargas:
(2)
(3)
Estas são equações básicas que permitirão a escrita da força para uma dinâmica
relativa com propulsão plasma e para qualquer modelo de massa, linear ou exponencial.

Detritos milimétricos e submilimétricos são sujeitos a tipo de radiação que exerce
aceleração sobre eles e que, portanto, interferem na dinâmica relativa com o veículo. Estas
partículas não causam danos significativos ao veículo espacial numa colisão, tais como
explosão, fragmentação e inutilização completa do veículo. Contudo, elas podem penetrar em
subsistemas e, se os inviabilizar, a missão espacial será igualmente inviabilizada pelo colapso
do funcionamento de tais subsistemas. Daí, a importância de se estudar este tipo de dinâmica.
De uma forma geral, as partículas que orbitam em torno do Sol ou em torno de planetas
sofrem o efeito de pressão de radiação. Parte da radiação S incidente sobre essas partículas é
refletida afetando o momento linear que poderá sofrer acréssimos, se a reflexão ocorrer no
mesmo sentido do movimento da partícula e decréscimos do momento linear, se a reemissão
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ocorrer no sentido contrário. Esse efeito denomina-se arraspo de Poynting – Robertson. A
Figura 13.1 ilustra uma das situações possiveis para reemisção de radiação.

Fig. 13.1: (a) Reemissão vista por um observador que se
move com a partícula e (b) reemissão vista por observador
em repouso em relação ao sol.
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_PoyntingRobertson.

A força que age sobre as partículas, que orbitam em torno do Sol, devida a reemissão
da radição é deduzida por meio da Relatividade Geral, que será a soma da força de radiação
na direção radial com a força devido a perda de massa da partícula (BURNS, 1979). A
aceleração média devido a esta força sobre uma nuvem de detritos milimétricos é dada por:
(4)
Esta expressão será usada para estabelecer a dinâmica de colisão entre um veículo
espacial e uma nuvem de detritos acelerado por radiação. Para o caso de colisão em torno da
Terra reescrevemos a expressão, fazendo

, pois a velocidade da partícula em

relação a fonte de radiação depende da velocidade do planeta

(BURNS, 1979). Sendo

assim, temos a seguinte expressão para a aceleração de partícula em torno da Terra:

(5)
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1.7 OBJETIVOS DESTE TRABALHO
O objetivo geral deste trabalho é estudar o problema de viabilidade de manobras
orbitais evasivas em ambiente de detritos espaciais, considerando um sistema de propulsão
plasma com modelo de massa linear. Desta forma, estudamos a dinâmica relativa entre um
detrito e um veículo espacial sob influência das forças gravitacional terrestre e do propulsor
em região de baixas órbitas da Terra (LEO), estabelecendo condições iniciais para colisões
com vistas às manobras evasivas no ambiente de atividades espaciais.

Para isto,

consideramos sistemas de propulsão química e a plasma, numa abordagem determinística para
a dinâmica dos corpos orbitantes em questão, tomando um decaimento linear de massa para o
combustível a bordo do veículo colisional.
Pretendemos estabelecer uma política de manobras evasivas, a partir dos resultados
das simulações numéricas de casos realistas. Um estudo inicial teórico da propulsão plasma e
da radiação de Pointyng-Robertson foi realizado, estabelecendo as equações básicas para as
futuras simulações desta dinâmica sob a influência desta força que atua em detritos espaciais
milimétricos e submilimétricos. Neste sentido, estudamos características tecnológicas que
proporcionem a implementação das referidas manobras evasivas.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 MANOBRAS ESPACIAIS E TRANSFERÊNCIA DE ORBITAL
Manobras evasivas é um tipo de manobra orbital que tem o objetivo de escapar de
colisão com DE. Estas manobras são realisadas por veículos espaciais (satélites, sondas,
ônibus espaciais, estação espacial internacional, etc.) as evasivas também são utilizadas para
interesses militares, quando se projeta mísseis que podem ser detectados e, portanto,
interceptados e destruídos. Desta forma, pouco material tem sido publicada em literatura
aberta sobre este tipo de colisão. Mesmo as missões civis apresentam pouca literatura que fala
especificamente sobre as manobras evasivas.
Uma missão espacial começa com o lançamento de um veículo espacial, por exemplo,
um satélite, em uma órbita chamada de “órbita de transferência”. A partir desta órbita o
sistema de propulsão do veículo é acionado, dotando-o e velocidade suficiente para ele entrar
na órbita pré-determinada onde ele realizará a sua missão. Esta órbita é chamada de órbita
nominal. As operações de levar o veículo até a órbita de transferência e a de colocar a partir
dela o veículo na sua órbita nominal requer gasto de combustível. Com o tempo em órbita, o
veículo perderá energia devido a forças dissipativas e, portanto, perderá altitude. Neste
momento, o sistema de propulsão é novamente acionado para realizar manobras de correção
com o objetivo de trazer de volta o veículo para a sua órbita nominal. O gasto de combustível
pode ser minimizado.
Com relação a economia de combustível em transferência orbital Goddard (1919)
descreve matematicamente o lançamento de foguetes que utiliza propulsão química. Nesse
estudo ele calculou a menor quantidade massa de combustível para que um foguete seja
lançado para um ponto distante do campo gravitacional da Terra.
Entre os trabalhos que envolvem cosumo mínimo de combustível podemos citar o de
Konstantin Tsiolkovsky (1903 apud RIBEIRO, 2013) no qual propõe a exploração do espaço
por meio de dispositivos de reação. Homann (1925) o consumo mínimo de combustível se dá
por transferência orbital coplanar entre órbitas circulares.
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Jesus (2008) mostrou soluções para as equações de Clohessy e Wiltshire (1960) com
propulsão, admitindo modelo de massa variável linear e exponencial no tempo para a queima
de combustível. Ribeiro (2013) apresenta um estudo de manobras evasivas para um
decaimento exponencial da massa de combustível.
Jesus e Teles (2006) incluíram a variação linear e exponencial da massa na dinâmica
não ideal de um veículo espacial, considerando desvios na direção de apontamento do vetor
empuxo. As manobras estudadas foram de Rendezvous entre duas espaçonaves. Eles
encontraram uma relação de causa e efeito não linear entre as coordenadas que localizam os
veículos espaciais e os desvios na direção do vetor empuxo. Todos estes modelos
estabeleceram a base teórica para a realização de manobras evasivas, considerando um
sistema de propulsão mais realista, ou seja, com incertezas produzidas pela sua nãoidealidade. Um modelo físico-matemático de abordagem probabilística para a dinâmica destas
partículas foi desenvolvido por Jesus (2008) através da distribuição estatística das suas
posições, determinando a probabilidade de encontrar um detrito em função da sua posição
num instante qualquer. Neste modelo, Jesus considerou que as posições do detrito são obtidas
em tempo real por um sistema de rastreamento de radares. Um sistema detector de objetos
espaciais é de grande importância em missões espaciais e, principalmente, para aplicações
militares e de segurança nacional.

2.2 MANOBRAS EVASIVAS E DETRITOS ESPACIAIS
Como já foi mencionado no capitulo anterior as atividades espaciais aumentaram a
população de detritos espaciais em órbita em torno da Terra, somando-se às partículas
naturais do sistema solar. Não é possível até o presente momento limpar as regiões onde há
atividades espaciais.
Analisando dados de satélites como o LDEF (Long Duration Exposure Facility)
Kessler et. al. (1989) e cooperadores concluíram que existem milhares de objetos maiores que
10 cm, além de uma imensa quantidade de objetos menores. Os dados mostram ainda que as
colisões entre os detritos espaciais, em um tipo de reação em cadeia, provoca um crescimento
exponencial de objetos orbitais não operacionais.
Ribeiro (2013) cita trabalhos que mostram a predominância de micro detritos que
chegam a uma população de 70.000 objetos na órbita LEO. Entre esses trabalhos estão os de
Cordelli (1997) e Davis (1989, 1994) que em resumo mostram um modelo numérico de
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evolução dos DE de massas muito pequenas e como as colisões entre esses detritos perturba a
evolução de longo alcance das distribuições por tamanhos de DE.
O estudo da dinâmica de missões espaciais em ambiente de crescimento e evolução de
detritos espaciais (DE) tornou-se fundamental para se atingir objetivos importantes em todo
mundo, desde meados do século XX. Estas missões, envolvendo diversos tipos de manobras e
veículos espaciais, atendem a muitos objetivos científicos desde a observação do planeta
Terra, através de satélites de coleta de dados, de sensoriamento, etc. até o envio de sondas
espaciais para estudos e coleta de dados das características de corpos espaciais e também
sobre a origem do Sistema Solar e/ou do Universo. Estudar manobras evasivas de objetos
espaciais frente a colisões iminentes com objetos operacionais (veículos espaciais em geral) é
imperativo diante do aumento da densidade dos detritos espaciais em diversas camadas fora
da terra e também diante do aumento das atividades espaciais.
Os DE movimentam-se com velocidades relativas consideravelmente grandes, o que
lhes confere energia suficiente para gerar acidentes de grandes proporções. Existe um número
elevado destas partículas neste ambiente e, portanto, o estudo das colisões que geram
fragmentação, por exemplo, não pode ser negligenciado. As colisões com estas velocidades
propagam ondas de choque intensas que causam grandes fraturas em objetos maiores (DE ou
veículos espaciais) e eventualmente o colapso completo do objeto atingido. A localização
destes DE, juntamente com a previsibilidade exata da sua colisão com os veículos espaciais,
ainda carece de uma abordagem físico-matemática definitiva. Além disso, a falta de dados
experimentais e observacionais constitui-se na maior dificuldade encontrada por
pesquisadores que anseiam em construir um modelo de previsibilidade acerca da população
de DE. De acordo com Davis (1989, 1994) o processo de colisões mútuas de altas velocidades
entre os DE afetam a evolução de longo alcance das distribuições por tamanho dos DE.
Outro problema correlacionado com este são as colisões dos detritos com eles mesmos
(colisões DE-DE). Estudos preliminares apontam para um aumento na probabilidade de
colisões entre DE, numa reação em cadeia, correspondendo a um crescimento exponencial de
fragmentos orbitantes (Kessler e Cour-Palais, 1978, e Kessler et all, 1980). Outros estudos
numéricos mostram que em pelo menos duas faixas de altitudes (em torno de 900 e 1400 km)
a proliferação de DE já tem um caráter auto-sustentável, isto é, ela avançará no futuro, mesmo
com a taxa de decaimento na atmosfera terrestre e na ausência de atividade de inserção de
novos objetos nas órbitas correspondentes (Kessler, 1991), Rossi et. al. (1994, 1997). Além
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disso, diante do fato do crescimento e evolução dos DE em ambiente de missões operacionais,
é necessário o estudo da dinâmica relativa entre estas partículas e os objetos operacionais,
considerando a natureza probabilística do fenômeno da localização dos detritos.
Desta forma, um modelo físico-matemático para uma dinâmica estocástica deve ser
desenvolvido na investigação das manobras evasivas frente a colisões iminentes com os
detritos espaciais.
De acordo com Ribeiro (2013) a utilização de manobras evasivas para uso militar
considera ângulos de ataque, tempo mínimo de operação, economia de energia, etc. frente a
iminentes colisões com mísseis ou com outras aeronaves em colisão acidental. Utilizando um
modelo cinéitco 2D linearizado Shinar e Steinberg (1977 apud RIBEIRO, 2013) estudaram a
aplicação de manobras evasivas de uma aeronave frente a colisão com um míssil. Well et. al.
(1982 apud RIBEIRO, 2013) estudaram o problema de manobras evasivas de aeronaves
através do uso de técnicas de otimização numérica em regiões típicas dos ângulos de ataque.
Condições de contorno foram combinadas com vínculos de caminhos de trajetórias e
forneceram manobras ótimas com tempo de vôo reduzido, se as manobras forem realizadas
sob ângulos de ataque elevados. Imado e Miwa (1986 apud RIBEIRO, 2013) estudaram
manobras evasivas de uma aeronave sob diversas estratégias e condições iniciais de ângulo
relativo e altitude. Encontraram diversas características das manobras evasivas para bloquear
a colisão com um míssil. Seus resultados mostraram que cada manobra possui uma região de
vantagem específica, deixando a critério do piloto a escolha da estratégia evasiva, dependendo
da geometria e da altitude do sistema míssil-aeronave. Um algoritmo numérico para manobras
evasivas frente a uma nuvem de detritos gerada por acúmulo gravitacional dos fragmentos de
um satélite foi desenvolvido por Prado e Broucke (1996 apud RIBEIRO, 2013).
A nuvem de detritos foi teórica e as manobras evasivas foram realizadas para um
satélite localizado na mesma altitude da nuvem. Em 2003, Jung et. al. (2003 apud RIBEIRO,
2013) e cooperadores estabeleceram estratégias evasivas para uma aeronave contra guiagem
de navegação de um míssil. Eles não puderem adotar manobras evasivas ótimas como lei de
guiagem em tempo real e utilizaram inteligência artificial para obter manobras evasivas subótimas em tempo real. Utilizaram redes neurais sinápticas e funções difusas que foram
otimizadas pelo Método de Gradiente. As simulações numéricas por Monte-Carlo mostraram
que o desempenho da lei de guiagem foi melhor do que aqueles de guiagem convencional.
Recentemente, manobras estratégicas ótimas foram obtidas por Guo et. al. (2011apud
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RIBEIRO, 2013) para veículos espaciais em tempo mínimo, as quais maximizaram a distância
mínima de colisão, ampliando a predição dos erros e economizando energia. As manobras
consideram um sistema de detecção de mísseis. Eles utilizaram o método de Inequações
Matriciais Diferenciais Lineares.

2.3 PROPULSÃO E EFICIÊNCIA DAS MANOBRAS EVASIVAS
O sistema propulsor do veículo espacial tem papel fundamental na eficiência das
manobras evasivas ou de correção frente ao risco de colisões ou alto impactos com DE,
dependendo da potência do propulsor. Geralmente, a propulsão com combustíveis sólidos é de
alto custo e ainda ocupa espaço físico importante nos veículos espaciais. Este tipo de
propulsão ainda é o mais eficiente para a implementação da velocidade de escape da Terra,
mas para a realização das manobras espaciais e suas respectivas correções, torna-se desejável
um sistema de propulsão, no qual se possa maximizar a carga útil e se minimizar o consumo
de combustível. A propulsão a plasma (ou mesmo elétrica (Martinez e Pollard, 1998)) é
atualmente um dos mecanismos de propulsão mais eficientes para manobras de precisão nas
atividades espaciais e vem sendo estudada desde os últimos 50 anos (Choueiri, 2004).
Uma das grandes vantagens da propulsão plasma ó o baixo cosumo de combustível.
Outras vantagens podem também ser apontadas no uso deste tipo de propulsão, por exemplo,
no aumento considerável da carga útil do veículo espacial devido ao uso reduzido de massa do
combustível. É uma propulsão de baixa potência Ferreira et. al. (2009) comparada com a
produzida pelo combustível sólido (na faixa de 0,1 a 0,5 N). No entanto, apresenta impulso
específico (por unidade massa) alto (SOUSA, 2006).
Os propulsores a plasma, além de serem eficientes são mais econômicos e viáveis do
que os propulsores químicos. Podemos dizer que os sistemas a plasma são viáveis porque
oferecem, ao menos, três vantagens importantes: 1) a confiabilidade tecnológica; 2) a
economia na massa do propulente e, conseqüentemente, da massa inicial do veículo espacial
e; 3) a possibilidade de funcionamento ininterrupto por longos intervalos de tempo. Estes
sistemas são usados atualmente no controle de atitude e de órbita em mais de 200 satélites. As
missões espaciais bem sucedidas como a Deep Space One e Dawn (NASA) e a Hayabusa
(JAXA) e Smart-1 (ESA) foram baseadas em sistemas de propulsão elétricos e muitas sondas
espaciais possuem como sistema de propulsão primário este tipo de sistema. O Brasil está
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lançando em 2015 a sua primeira sonda espacial (a UEFS tem participação na equipe de
cientistas deste projeto – ASTER), a qual terá propulsão a plasma. Os primeiros resultados
brasileiros do desenvolvimento de um propulsor a plasma movido a efeito hall foram
apresentados por pesquisadores da UNB (FERREIRA, 2003).
Na propulsão elétrica ocorre a conversão de energia elétrica em força de propulsão,
que é operada a partir da superfície da Terra. Estes sistemas permitem um longo período de
aceleração e isto permite a implementação de velocidades elevadas. Os sistemas iônicos são,
contudo, menos potente do que o dos propulsores usuais à base de combustível químico,
possuindo a desvantagem de requerer mais tempo (e, portanto, mais arcos de queima) para
alcançar a órbita nominal desejada (JESUS, 2004). Desta forma, um estudo mais completo
sobre a dinâmica relativa de colisão entre objetos espaciais deve levar em consideração o tipo
do sistema propulsor do veículo operacional, visto que manobras evasivas necessitam ser
implementadas com objetivos de se evitar as colisões. Henrique e Ferreira (2006) mostraram
que o não confinamento iônico dentro do canal do propulsor a plasma gera instabilidades no
feixe de plasma ejetado no propulsor. Jesus e cooperadores (JESUS et al., 2012)
estabeleceram condições tecnológicas para a realização de manobras evasivas para satélites ou
outros veículos frente a colisões iminentes com detritos espaciais em órbitas baixas da Terra
(LEO). Este trabalho considerou um modelo exponencial para a variação da massa do
combustível. Os resultados mostraram curvas-catálogo e tabelas gerais para parâmetros
tecnológicos que permitem a implementação de manobras evasivas frente a colisão com
detritos de diversos tamanhos, dependendo das condições iniciais no sistema relativo detritoveículo espacial.Os parâmetros tecnológicos foram relacionados com a eficiência das
manobras evasivas. Os detritos espaciais também estão sujeitos a forças dissipativas nas
diversas camadas de operação espacial. Em altitudes mais elevadas, eles sofrem influência da
força de radiação solar.
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CAPÍTULO 3
MANOBRAS EVASIVAS COM VARIAÇÃO LINEAR DE MASSA, PROPULSÃO
PLASMA E RADIAÇÃO SOLAR

3.1 INTRODUÇÃO
Este Capítulo trata das manobras evasivas de um veículo espacial frente a colisões
iminentes com um detrito espacial, considerando-se um sistema de propulsão que
implementará tais manobras, cujo modelo de decaimento da massa do combustível é linear no
tempo. Além disso, o modelo da propulsão plasma em função dos campos elétrico e
magnético é apresentado para posterior simulação e também o modelo de radiação solar
(Poynting-Robertson) que atua especialmente em detritos de tamanhos milimétricos e
submilimétricos.
A dinâmica é relativa e colisional entre o veículo operacional e o detrito espacial em
regiões de atividade das missões espaciais. Estas regiões são chamadas operacionais porque
nelas ocorre a maioria das atividades espaciais para atender a diversos objetivos científicos e
tecnológicos específicos das agências espaciais do planeta.
As equações de Clohessy-Wiltshire (1960) fornecem a base teórica para este estudo,
pois descreve o movimento relativo entre dois corpos sujeitos a forças externas,
particularmente, as gravitacionais. A aplicação e adequação do modelo linear para o
decaimento de massa do combustível ao nosso estudo permitem a descrição do movimento
relativo entre um veículo espacial que está em operação em altitudes baixas (LEO), em
altitudes médias (MEO) e em altitudes mais elevadas (GEO) e um detrito espacial.
É estabelecido primeiramente as condições iniciais e parâmetros tecnológicos para
realização de manobras evasivas. O sistema de referência é posto no próprio veículo espacial,
o controle da manobra é feito através dele, as massas dos objetos espaciais são consideradas
desprezíveis em relação à massa da Terra. O propulsor permite ao veículo espacial o controle
e a aplicação da força para vencer a atração gravitacional da Terra e escapar da colisão com
um DE.
O modelo que estabelecemos permite estudarmos o problema de Rendezvous –
encontro de objetos com velocidade muito pequena de modo que não haja colisão. Neste
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Capítulo vamos impor condições iniciais favoráveis para a colisão na dinâmica relativa de
Clohessy-Wiltshire, caracterizando o que chamamos a dinâmica relativa colisional. Com o
conjunto destas condições iniciais e de tempo de colisão será possível caracterizar a
viabilidade e a implementação das manobras evasivas do veículo operacional.
3.2 MODELO MATEMÁTICO PARA A DINÂMICA COLISIONAL
Na Figura 3.1 vemos a representação do sistema de coordenadas cartesiano ( , , ) do
veículo espacial que orbita a Terra em uma trajetória circular com velocidade angular
constante. A posição do detrito espacial é dada pelo vetor

medido com respeito ao

veículo espacial. Os corpos estão sofrendo a ação da força gravitacional da Terra que é
descrita pela Lei da Gravitação de Newton (RIBEIRO, 2013).

Fig.3.1 – Sistema de referência centrado no satélite.
Fonte: Ribeiro, 2013

Partindo da 2ª Lei de Newton obtemos as equações do movimento relativo entre o
satélite e o detrito no campo gravitacional da Terra:
(6)

e,

(7)
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Em que

massa do veículo espacial,

posição do veículo espacial em relação a Terra e

massa do detrito espacial,

é o vetor

é o vetor posição relativo entre o veículo e

o detrito espaciais. Acrescentando-se a força devido à propulsão e assumindo massa do
veículo variável, escrevemos que a variação do momentum linear no tempo do veículo
espacial é

e, acrescentando uma força não gravitacional

(a força de propulsão)

que atua sobre o veículo espacial, temos:
(8)

(9)

onde, é a força não gravitacional por unidade de massa e

.

Analogamente, para o detrito espacial, temos:
(10)
e, por unidade de massa,
(11)
Somando as duas equações de movimento dos objetos espaciais, temos:
(12)
A aceleração relativa entre eles é:
(13)
Se considerarmos que a distância relativa entre os objetos espaciais muito menor do
que a distância do veículo a Terra, poderemos expandir em série de Taylor o termo
e este fato possibilitará uma solução fechada, contudo limitada a

. Esta condição

engloba diversos objetivos das missões espaciais e é completamente aplicável a elas. Desta
forma, temos:
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(14)
ou,
(15)
Além disso, temos que:
(16)
Substituindo este resultado na Equação (9), temos:
(17)
Substituindo esta última equação na Equação (8) do movimento, temos:

(18)

No penúltimo termo desta equação ainda aplicamos a condição

, tal que:

(20)

Como foi dito, o sistema de referência no veículo espacial possui rotação,

, tal

que a equação da posição relativa entre os objetivos deve ser escrita neste sistema. Ou seja,
(21)
ou,
(22)
Estas equações podem ser facilmente manipuladas, se fizermos uma versão matricial
dos seus vetores. Ou seja,
(23)
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(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
Substituindo estes resultados na Equação (l6), obtemos as equações diferenciais para a
dinâmica relativa entre os objetos espaciais, considerando-a para posições relativas pequenas
comparadas à distância do veículo operacional a Terra. As componentes cartesianas desta
equação são as seguintes:
(30)
(31)
(32)
A solução destas equações determina a variação das coordenadas da posição relativa
entre o veículo espacial e um detrito que orbitam em torno da Terra. Para o caso homogêneo,
ou seja, se tomarmos,

, As equações são chamadas de Equações de

Clohessy-Wiltschire. Este caso descreve o movimento de objetos sujeitos apenas à força
gravitacional da Terra. A solução homogênea, para estes caso é:
(33)

(34)

(35)
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Esta solução é obtida pelo problema do valor inicial, no qual as condições iniciais tais
como a posição relativa inicial
ser fornecidas no instante

e a velocidade relativa inicial

devem

. Uma simulação da órbita relativa entre estes foi feita por Ribeiro

(2013) como mostra a Figura 3.2 para condições iniciais arbitrárias.

Fig. 3.2 – Órbita em dinâmica relativa dos objetos espaciais VS. Condições iniciais arbitrárias.
Fonte: RIBEIRO, 2013.

Para garantir a colisão em um tempo de colisão ( ), imporemos a ela as “condições
iniciais favoráveis à colisão” (CIC) da seguinte maneira:
(36)
Dessa forma podemos encontrar as componentes da velocidade inicial que permitem a colisão
são:
(37)

(38)
(39)
3.3 ESTRATÉGIAS PARA SIMULAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE COLISÃO
As Equações (33-35) declara que é possível encontrar as três componentes da
velocidade inicial relativa. Para estabelecermos o conjunto CIC, aplicamos uma estratégia que
segue os seguintes passos (RIBEIRO, 2013):
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1. Fornecemos uma esfera de possibilidades de posições iniciais relativas para o detrito
espacial. Para isto consideramos a varredura angular no plano igual a
no espaço igual a

e,

. Nas simulações, consideramos passos de 1°, fixamos o

módulo do vetor posição inicial

, e encontramos as suas componentes em

coordenadas esféricas. Ou seja,

2. Fixamos diversos tempos de colisão no intervalo de

, com passo de 1

segundo. Estes tempos são escolhidos, tais que sejam possíveis as manobras evasivas
frente a colisões iminentes nas três regiões orbitais, LEO, MEO e GEO.
3. Para definir as regiões orbitais fornecemos as altitudes das órbitas LEO, MEO e GEO,
e calculamos o valor de

em cada uma destas regiões (Eq. 29).

4. Com estas condições acima obtidas, podemos calcular as velocidades iniciais relativas
para a colisão. A partir daí, filtramos aquelas velocidades que atendam à condição das
velocidades típicas dos detritos espaciais.
Nas simulações deste modelo usamos um código em linguagem C.

3.4 MANOBRAS EVASIVAS COM MODELO LINEAR DE DECAIMENTO DE
MASSA
As Equações (30-32) são gerais, considerando as componentes das forças externas por
unidade de massa. Neste caso, a força não gravitacional envolvida é a força de propulsão.
Quando o sistema de propulsão é acionado, uma força atua sobre o veículo espacial e pode ser
direcionada para implementar uma manobra evasiva frente a uma colisão com um detrito
espacial. As equações são não-homogêneas e dependem do modelo de massa que é ejetada
pelo sistema de propulsão. As novas Equações do movimento relativo, levando em conta a
força de propulsão são dadas por:

(40)
(41)
(42)
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O lado direito destas equações são as componentes da força não-gravitacional, neste
caso, as componentes da força de propulsão, requerida na implementação das manobras
evasivas do veículo operacional diante da possibilidade de uma colisão com um detrito
espacial. Para cada região orbital (LEO, MEO, GEO) a velocidade angular assume um valor
constante particular. Para esta dinâmica, temos de escolher um modelo de variação da massa
do combustível em função do tempo. Neste trabalho, assumimos que a massa do combustível
do veículo espacial varia (ou decai) linearmente no tempo. Este modelo é viável para qualquer
missão espacial, desde que ela possa ser considerada para consumo de combustível pequeno
no decorrer do tempo de operação. Assim, adotando o modelo linear, temos:
(43)
(44)
é a massa inicial do combustível e

(=constante < 0) é a taxa da variação de massa do

combustível. Além disso, definindo um fator de massa, tal que:
,

(45)

O modelo linear para a dinâmica relativa entre os objetos colisionais é,
(46)
tal que,
(47)
(48)

A Equação em y pode ser transformada tal que,
(49)
onde
(50)
ou ainda:
(51)
(52)
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Efetuando as devidas operações matemáticas obtemos as seguintes soluções para as
componentes cartesiana do vetor posição relativa, para o caso das equações não homogêneas
(com força de propulsão):

42

Para a coordenada x(t).
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Para a coordenada y(t) temos:

E para a coordenada z(t), temos:

Estas coordenadas dependem de parâmetros tecnológicos, tais como a taxa de variação
da massa,

, massa do veículo,

, das componentes da velocidade de exaustão e da

velocidade angular, ω, além das condições iniciais. Controlando estes fatores, será possível
controlar as manobras evasivas frente a colisões com detritos de diversos tamanhos. Um
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aspecto importante desta investigação é a comparação entre as “tecnologias” dos propulsores
de massa exponencial e linear. Ou seja, as equações destas duas dinâmicas podem ser
combinadas para se investigar qual destas duas abordagens é a mais eficiente na implantação
das manobras evasivas. A escolha de
logaritmo (

deverá obedecer a condição de existência do termo

) presente nas equações (53), (54) e (55):
(56)

O lado direito das Equações (30-32) nos fornece a força de empuxo. Para a abordagem
exponencial, o seu módulo é dado por:
(57)
Para o propulsor linear, temos:
(58)
é a velocidade de exaustão do propulsor linear.
Igualando estas equações, temos:
(59)
A velocidade do propulsor linear equivalente a aquele exponencial que lhe conferiria
uma mesma potência será:
(60)
Esta velocidade é uma função do tempo de queima do combustível e também depende
do inverso da taxa de variação linear. Se considerarmos as componentes da velocidade de
exaustão iguais a
dadas por

no propulsor linear, temos que as componentes das velocidades serão
:
(61)

Ou seja, a Equação para a velocidade equivalente será:
(62)
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3.5 MANOBRAS EVASIVAS A PROPULSÃO PLASMA

O plasma é considerado o quarto estado da matéria, tratando-se de um gás ionizado
que possui elétrons e íons positivos. O termo plasma significa matéria moldável e foi
introduzido em 1928 por Langmuir para descrever o comportamento de um gás em tubo de
descarga (UERJ, 2011). A aplicação dos estudos do plasma tem importante papel na
tecnologia de propulsores para exploração espacial, pois em termos de energia é mais viável
para atividades fora do plano elíptico do sistema solar (BREWER, 1961). Isso se deve ao fato
de que os propulsores com essa tecnologia destacam-se por possuir longos períodos de
aceleração consumindo pouco combustível (PÔSSA, 2009). A propulsão plasma apresenta,
entretanto, muitos problemas que são estudados pelas teorias eletromagnética e
termodinâmica. Para o nosso objeto de estudo, manobras evasivas, vamos destacar os três
problemas que influenciam diretamente na velocidade de ejeção do gás comburente:
1) Controle do escape das partículas carregadas – É necessário neutralizar o feixe após a
produção do empuxo para evitar que os íons induzam cargas elétricas no propulsor e
retornem causando danos ao propulsor;
2) Eficiência no consumo do propelente – o consumo do propelente é fundamental na
duração das missões espaciais. Se o propulsor tiver uma taxa de consumo muito alta
diminuirá o tempo para realização da missão;
3) Desgaste dos catodos e anodos do propulsor provocado pela temperatura atingida pelo
gás na produção de plasma.
Esses fatores interferem diretamente na produção de empuxo necessário para
realização de manobras quando existir o perigo de colisão entre veiculo espacial e detrito. Os
propulsores a plasma possuem diversas formas de confinamento e aceleração. Nesse trabalho
vamos dar ênfase a um propulsor brasileiro tipo Hall que usa campos elétricos e magnéticos
para gerar empuxo. No propulsor Hall, as partículas que constituem o plasma interagem com
os campos magnético e elétrico gerados pelo propulsor. Essa interação influencia diretamente
na velocidade de exaustão do gás e consequentemente na manobra evasiva.
O movimento de uma carga elétrica
atuam um campo magnético uniforme
pela equação da força magnética

, com velocidade

, em uma região onde

e um campo elétrico uniforme

, é descrito por

:
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(63)

Quando uma carga elétrica, de massa

e velocidade , entra perpendicularmente à

direção do campo magnético a força magnética que atua sobre ela provoca uma aceleração
centrípeta, fazendo com que a carga execute um movimento ciclotrônico com raio . A força
magnética é direcionada para o centro e é modelada pela força centrípeta. Obtemos então a
conhecida fórmula de cíclotron (GRIFFTHS, 2011):
(64)
(65)

A expressão (65) é conhecida como raio de Larmor.
Caso a direção da velocidade da carga elétrica seja obliqua, em relação ao campo
magnético, o movimento descrito pela equação (65) continua sendo observado, porém a
velocidade agora possui uma componente da paralela

ao campo magnético e o

movimento da carga elétrica passa a ser helicoidal. Considerando a equação da força
magnética (63) com o campo elétrico perpendicular ao campo magnético (

), a força que

atua sobre o centro guia é nula (PÔSSA, 2009). Partindo da equação da força magnética
temos:
(66)
(67)

Fazendo o produto vetorial com

em ambos os lados da equação (67) temos:
(68)

A equação acima é chamada de “deriva Hall”
A Figura 3.3 mostra como os elétrons e íons movimentam-se em campo elétrico
magnéticos

e

ortogonais entre-se. Note que as cargas, positiva e negativa, deslocam-se no

mesmo sentido (REITZ, 2011).
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Íon

Elétron

Fig.3.3 – Movimento helicoidal.
Fonte: Notas de aula disponível em: http://www.das.inpe.br.

O funcionamento dos propulsores a plasma tipo Hall utilizam campos magnéticos
associados a campos elétricos na aceleração do plasma e produção de empuxo. O campo
magnético radial é gerado por dois cilindros concêntricos, o espaço entre os cilindros é
preenchido pelo gás proponente a baixa pressão, o catodo e o anodo estabelecem um campo
elétrico axial e uma descarga elétrica que produz o plasma (SOUSA, 2006).
O resultado do cruzamento dos campos magnético e elétrico ortogonais entre si é
formação da corrente hall que circunda de forma fechada entre os cilindros coaxiais (Figura
3.4). Essa corrente é formada pela deriva dos elétrons que ficam confinados devido a ação do
campo magnético que age sobre o plasma separando as cargas negativas e positivas. Os íons
positivos possuem massa maior que a dos elétrons e não ficam confinados no campo
magnético, pois, como foi visto anteriormente, possuem raio de Larmor maior que dos
elétrons (PÔSSA, 2009). A expulsão dos íons ocorre devido a aceleração dos íons positivos
que são acelerados axialmente pelo campo elétrico, gerando empuxo.
Nota-se que a velocidade de ejeção no propulsor Hall depende muito da interação
eletromagnética entre os campos gerados pelo propulsor e os produzidos pelas partículas que
constituem o plasma. Sendo assim é necessário que tenhamos uma velocidade de ejeção em
função dessa interação, pois é um fator fundamental para realizar manobras evasivas.
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Fig.3.4 – Esquema mostra cargas elétricas interagindo com os campos magnéticos e elétricos,
gerados pelo propulsor.
Fonte: http://futurelab.com.br/site/futurelab_blog/novo-propulsor-de-plasma-poderia-permitir-queos-astronautas-viajassem-mais-longe.

Como o empuxo em propulsores a plasma é gerado por corrente de cargas positivas
podemos determinar a velocidade de ejeção dos gases em função dos campos elétricos e
magnéticos produzidos pela corrente de íons. Manipulando a equação de Ampère-Maxwell na
forma integral:
(69)

Escrevendo a corrente de íons
que somente o campo elétrico

em função da densidade de corrente , considerando

varia no tempo,

pela corrente de íons,

é o campo magnético gerado

e resolvendo a integral do lado esquerdo:
(70)

Onde

é a área percorrida pela corrente

,

é a permeabilidade no vácuo,

permissividade do vácuo e a densidade de corrente é dada por
Isolar a velocidade

de onde podemos

dos íons que será a velocidade de exaustão para propulsão plasma em

função dos campos magnético e elétrico gerado pela corrente

:
(71)

Como vimos o campo elétrico

gerado pelo propulsor fica comprometido devido ao

desgaste do catodo o que compromete também a corrente responsável pelo empuxo.
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Considerando este fato temos que propor uma função para a variação decrescente de

que

deverá ter uma taxa de variação mínima possível.
Tratando-se de manobras evasivas o mais indicado é que o decrescimento seja linear,
pois decrescerá mais lentamente que uma função exponencial. Não podemos considerar que
seja uma função oscilatória, pois precisamos de uma velocidade constante no tempo e não
temos nenhum referencial teórico para fazer tal proposição. Se propusermos uma função que
seja quadrática a derivada

nos daria uma velocidade dependente do tempo e teríamos que

resolver as equações da dinâmica relativa novamente. Portanto admitindo que
:
(72)

Assim temos uma velocidade que é constante no tempo:
(73)

A velocidade escrita como está na Eq.(73) é fundamental, pois é possível analisar seu
comportamento levando em conta o efeito pinch (Figura 3.5). é uma tendência de compressão
lateral de uma corrente oriunda da interação com o seu próprio campo magnético, em outras
palavras, o campo magnético causa uma pressão magnética

na corrente a qual lhe deu

origem (REITZ, 2011). A pressão magnética é dada por:
(74)

Fig.3.5 – Campo magnético “quebrando” a corrente que lhe deu origem.
Fonte: REITZ, 2011
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Observe que na situação de gás perfeito podemos obter o campo magnético igualando
a equação da pressão magnética à pressão do fluido

:
(75)
(76)

Com a expressão acima temos então a expressão final para a velocidade de exaustão
para o propulsor plasma tipo hall:

(77)

Essa expressão afirma que fatores termodinâmicos e eletromagnéticos são relevantes
na contribuição da velocidade de exaustão. Como veremos no próximo tópico, no qual são
estudados empuxo e impulso específico. Veja que eles têm influencia direta da velocidade de
ejeção. Por isso para termos um sistema eficiente para realização de manobras evasivas, que
utilize propulsor tipo Hall, temos que investigar cada parâmetro na equação (77).
Segundo Goebel (2008) podemos determinar a velocidade de ejeção dos gases de um
propulsor em função da potência (Pot) e da variação da massa

:
(78)

Usando a corrente hall, Eq.(79), dado por Pôssa (2009) podemos escrever a equação
(78) em função dos campos magnético e elétrico:
(79)
é a deriva hall, n número de elétrons, e carga elementar.
(80)
Onde U é ddp, A é área, E e B são, respectivamente, os módulos dos campos elétrico e
magnéticos gerados pelo propulsor.
Desta forma temos um resultado considerando o campo elétrico e magnético do
propulsor, porém sem considerar a interação com as partículas do plasma.
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Independentemente do tipo de propulsão de veículos espaciais o mecanismo de
funcionamento é o mesmo em todos eles: ejeção de massa em um sentido e ser impulsionado
no sentido oposto (Tese de Gabriela). Admitindo que todas as partículas na exaustão tenham
velocidade

constante, a segunda lei de Newton nos diz que o empuxo

produto da variação da massa

será dado pelo

pela velocidade exaustão:
(81)

A razão entre o empuxo e a taxa de exaustão do peso de combustível

recebe o

nome de impulso específico:
(82)
Onde g é a aceleração da gravidade ao nível do mar (9,8m/s2).
A Eq. (82) nos diz que quanto maior o impulso específico, o fluxo de massa necessária
para produzir empuxo será menor. Neste caso a aceleração se manterá por mais tempo
(SOUSA, 2006).
Sousa (2006) afirma que: “Se

é mantido constante durante certo tempo, o sistema

adquirirá um incremento na velocidade

”, e baseado nisto exibe uma expressão que

relaciona as massas inicial e final com o impulso específico, a partir da segunda lei de
Newton:
(83)

(84)
Onde

é a massa exaurida.
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A Figura 3.5 mostra que para obter maior variação de velocidade é necessário maio
impulso específico.

Fig3.5 – Gráfico Mostra que quando maior o impulso específico, menor a proporção
em massa para produzir variação na velocidade.
Fonte: SOUSA, 2006

3.6 DINÂMICA RELATIVA ESTOCÁSTICA – RADIAÇÃO POYNTING-ROBERTSON
A radiação solar está entre os agentes que ao longo do tempo pode perturbar a órbita
dos satélites (DIAN, 2005). Esse efeito pode fazer com que um satélite artificial entre em rota
de colisão com DE ou fazer um DE entrar na mesma órbita que o veículo espacial,
ocasionando colisão. O efeito provocado pela radiação é denominado de arrasto de Poynting –
Robertson. As partículas que orbitam em torno do Sol ou em torno de planetas sofrem o efeito
de pressão de radiação. Parte desta radiação incidente sobre as partículas é refletida, afetando
o momento linear que poderá sofrer acréssimo se a reflexão ocorrer no mesmo sentido do
movimento da partícula e decréscimo do momento linear se a reemissão ocorrer no sentido
contrário. Esse efeito denomina-se arraspo de Poynting – Robertson. A força que age sobre as
partículas, que orbitam em torno do Sol, devido a reemissão da radição é deduzida por meio
da Relatividade Geral, que será a soma da força de radiação na direção radial com a força
devido a perda de massa da partícula (BURNS, 1979).
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(85)
Sabemos que a pressão P é a razão da força (F) pela área (A) sobre a qual é aplicada a
força, então fazendo as devidas manipulações algébricas:

(86)

A partir de (85) e (86) obtemos a força que age sobre a partícula na direção radial:
(87)
(88)

Como a particula se move em relação ao Sol temos que acressentar o fotor de correção
devido ao feito doppler:
(89)
(90)

Na direção tangente à tragetória da órbita temos a força devido a perda de massa:
(91)

A variação da massa é determinada a partir da variação da energia:
(92)

Assim concluimos usando (85), (91) e (92) que é:
(93)

A partir das expressões temos a força total

que atua sobre uma partícula, em torno

do Sol, que reemite toda a radiação incidente:
(94)

Para o caso de reemissão paracial temos:
(95)
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A expressão (95) nos dará a aceleração (

) média de uma nuvem de partículas:
(96)

A expressão (96) será usada para estabelecer a dinâmica de colisão entre veículo
espacial e nuvem de detritos acelerado por radiação. Para o caso de colisão em torno da Terra
reescrevemos a expressão fazendo a substituição

em (96) pois a velocidade da

partícula em relação a fonte de radiação depende da velocidade do planeta

(BURNS,

1979). Sendo assim temos seguinte expressão para a aceleração de partícula em torno da
Terra:
(97)

Para estabelecer equações da dinâmica que leva em consideração a pressão de
radiação é necessário que primeiro façamos a mudança de referencial, que nesse caso será o
Sol. Inicialmente iremos transferir o sistema de referencia do veículo para o equador da
Terra por meio de uma matriz que opera baseada em elementos kleperianos (CELESTINO,
2005).

Fig.3.6 – Gráfico Mostra elementos kleperianos de um objeto S.
Fonte: http://mundogeo.com/blog. Com alterações.

A Figura 3.6 mostra os elementos kleperianos da uma órbita de um corpo celeste V
em torno de outro corpo celeste. em que Ω é o ângulo de referência até a linha dos anodos,
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Л argumento do perigeu, i é a inclinação da órbita e f é a anomalia verdadeira. Vamos usar a
seguinte notação na matriz transformação

,

,

. A matriz transformação do sistema veículo-detrito
(

,
para Terra

) e dada por:

(98)

Onde:

Para simplificarmos os cálculos considerar i e

iguais a zero e assim temos:

(99)

Resta-nos transportar

para outro sistema de coordenadas retangular (X’, Y’,

Z’) centrado no Sol (Figura 3.7).

Fig.3.7 – Figura ilustra a mudança de referencial da Terra para o Sol.
FONTE: Arquivo pessoal.

Representando o vetor posição do detrito em relação ao Sol, como sendo a soma das
matrizes

em que

é o plano orbital da Terra em torno do Sol, dado por:

(100)
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Onde,

(dependente do tempo) são, respectivamente, a distância Terra-Sol e

anomalia verdadeira da Terra. Então temos para :

(101)
a ag a

d a a

a

ε

x

d

a d

d

ada

da Terra e do Sol para isso usamos a matriz em na Eq. (102), segundo Celestino (2006):

(102)

Os termos

,

Considerando ε

e

são, respectivamente, as linhas 1,2 e 3, da matriz

.

de forma que a inclinação entre os eixos de coordenadas (Terra-

Sol) coincidam, finalmente temos:

(103)

Derivando duas vezes a equação (103) encontraremos aceleração relativa a

),

equivalente à conhecida na mecânica newtoniana. Assim podemos incluir o efeito da
radiação nas equações (40-42) usando Eq.(96):
a
a

a

a

(104)

é a aceleração do veículo.
Não vamos, neste trabalho, obter a expressão com a inclusão da radiação, as

contas mostradas aqui são para efeito de possibilidade de aplicação das soluções das
equações de Clohessy-Wiltshire, para o modelo linear de decaimento de massa.
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CAPÍTULO 4
MANOBRAS EVASIVAS EM REGIÕES OPERACIONAIS –
VIABILIDADE

Neste Capítulo apresentamos os resultados das simulações numéricas para manobras
evasivas frente a colisão com um detrito espacial. Dentre muitas possibilidades encontradas
no conjunto CICC, escolhemos apenas uma para implementarmos a estratégia da manobra
evasiva. Este conjunto fornece os ângulos no plano e fora do plano, o tempo de colisão, a
posição e a velocidade inicial relativas entre os objetos colisionais (o veículo operacional e o
detrito espacial). Com estas informações, acionamos o sistema de propulsão do veículo dentro
do tempo de colisão previsto para realizar a manobra de escape. O modelo de decaimento da
massa do combustível é linear e, por isso, temos de informar o valor da taxa de variação da
massa e também a velocidade de exaustão dos gases. Os testes foram feitos para manobras em
órbitas baixas (LEO), médias (MEO) e altas (GEO). Além disso, os resultados estão divididos
em duas partes: 1) com equivalência de tecnologias de motor (exponencial e linear); 2) apenas
com tecnologia de motor linear.

4.1 MANOBRAS EVASIVAS COM EQUIVALÊNCIA DE TECNOLOGIAS
Os gráficos das Figuras 4.1 – 4.6 apresentam resultados para as manobras evasivas em
LEO para valores de posição inicial variando entre 3 e 500 km. O tempo de colisão é 3.000 s e
a posição angular do detrito caracterizada pelos ângulos
variação da massa do combustível no tempo é
é

,

. A taxa de

e a velocidade de exaustão

.
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Fig. 4.1 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 3 km.

Fig. 4.2 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 10 km.
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Fig. 4.3 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 50 km.

Fig. 4.4 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 100 km.
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Fig. 4.5 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 300 km.

Fig. 4.6 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 500 km.
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Estes gráficos mostram uma característica importante das manobras evasivas com esta
equivalência de tecnologias. Observamos que quanto mais distantes inicialmente os objetos
colisionais estiverem, mais difícil será para o sistema propulsor linear realizar manobras
evasivas equivalentes àquelas que o propulsor exponencial realizaria sob as mesmas
condições. A Equação (56) mostra esta equivalência, e a relação da velocidade de exaustão
com o tempo de manobra. Daí, observamos que quanto maior for a distância inicial relativa,
maior tempo necessário para realizar a manobra. Mas, isto implica em velocidade de exaustão
menores que comprometeria a potência do motor para a realização das manobras evasivas.
As manobras evasivas para regiões de altitudes médias (MEO) são mostradas nos
gráficos das Figuras 4.7 – 4.12, a seguir. As simulações para esta região foram feitas também
para os mesmos valores da posição inicial relativa com as seguintes condições iniciais: tempo
de colisão

s,

,

,

e

.

Fig. 4.7 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, posição inicial relativa = 3 km.
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Fig. 4.8 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, posição inicial relativa = 10 km.

Fig. 4.9 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, posição inicial relativa = 50 km.
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Fig. 4.10 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, posição inicial relativa = 100 km.

Fig. 4.11 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, posição inicial relativa = 350 km.
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Fig. 4.12 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, posição inicial relativa = 500 km.

Estes gráficos confirmam o fato da velocidade de exaustão no modelo linear depender
do tempo de manobra e, portanto, como a região MEO é de manobras com altitudes maiores
do que em LEO, o tempo necessário para a realização da manobra evasiva será maior
comparativamente e, neste caso, apenas para a posição inicial relativa igual a 3 km foi
possível a sua realização. Nos demais casos, a propulsão linear não foi capaz de implementar
a manobra evasiva equivalente àquela que a propulsão exponencial realizaria.
As manobras evasivas para regiões de altas altitudes (GEO) são mostradas nos
gráficos das Figuras 4.13 – 4.18, a seguir. As simulações para esta região foram feitas também
para os mesmos valores da posição inicial relativa com as seguintes condições iniciais: tempo
de colisão

s,

,

,

e

.
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Fig. 4.13 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, posição inicial relativa = 3 km.

Fig. 4.14 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, posição inicial relativa = 10 km.
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Fig. 4.15 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, posição inicial relativa = 50 km.

Fig. 4.16 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, posição inicial relativa = 100 km.
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Fig. 4.17 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, posição inicial relativa = 350 km.

Fig. 4.18 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, posição inicial relativa = 500 km.
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Estes resultados mostram que a propulsão linear para potência equivalente àquela
exponencial não é capaz de implementar manobras evasivas em GEO. Esta região é de
elevada altitude e requer períodos muito grandes das órbitas dos objetos e, portanto, a
velocidade linear é baixíssima, não fornecendo a potência necessária para o escape.
A seguir, apresentamos os resultados das simulações numéricas de manobras evasivas
com tecnologia apenas linear. Neste caso, analisaremos o efeito da taxa de variação da massa
e também da velocidade de exaustão para todas as regiões operacionais.

4.2 MANOBRAS EVASIVAS COM TECNOLOGIA DE MOTOR LINEAR
Nesta seção apresentamos os resultados das simulações numéricas para as manobras
evasivas, implementadas por um sistema de propulsão, cuja massa dos gases na ejeção varia
linearmente no tempo, sem equivalência com o caso exponencial. Neste caso, queremos
investigar o efeito da taxa de variação da massa no tempo,

, na eficiência da manobra de

escape. As simulações foram realizadas para manobras que consideram posição inicial
relativa entre os objetos colisionais no intervalo entre 3 e 500 km. Os gráficos das Figuras
4.19 – 4.24, a seguir, mostram os resultados para manobras em LEO, com as seguintes
características: tempo de colisão 3.000 s,

,

,

e

.
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Fig. 4.19 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 3 km, Caso 2
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Fig. 4.20 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 10 km,
Caso 2
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Fig. 4.21 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, posição inicial relativa = 50 km, Caso 2
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Fig. 4.22 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, pos. inicial relativa = 100 km, Caso 2

7000
HOMOGÊNEO
PROPULSÃO

6000

5000

r(t) Km

4000

3000

2000

1000

ro=350Km
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TEMPO (s)

Fig. 4.23 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, pos. inicial relativa = 350 km,
Caso 2
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Fig. 4.24 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, LEO, pos. inicial relativa = 500 km, Caso 2

Os gráficos para LEO mostram que à medida que os objetos operacionais começam o
movimento relativo mais afastados (ro grandes), a manobra evasiva será realizada no limite de
uma iminente colisão. E quando eles estiverem inicialmente mais próximo, a manobra será
realizada mais confortavelmente, sem perigo de aproximações entre os objetos. Para as
distâncias iniciais relativas maiores, a manobra evasiva é eficiente para tempos maiores. Os
objetos podem colidir logo no início do movimento relativo, se estiverem muito próximos um
do outro e em tempos pequenos, como visto na Figura 4.19.
Os próximos gráficos mostram as simulações para as manobras evasivas
implementadas na região operacional MEO. Como esta região é de maior altitude do que
LEO, esperamos que as manobras evasivas necessitem de velocidades de exaustão menores
para manter o combustível inicial fixo para um tempo maior de manobra. As Figuras 4.25 a
4.30, a seguir, mostram os resultados para as simulações em MEO para posições iniciais
relativas entre 3 e 500 km, tempo de colisão
e

s,

,

,

.
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Fig. 4.25 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, pos. inicial relativa = 3 km, Caso 2
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Fig. 4.26 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, pos. inicial relativa = 10 km, Caso 2
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Fig. 4.27 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, pos. inicial relativa = 50 km, Caso 2
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Fig. 4.28 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, pos. inicial relativa = 100 km, Caso 2
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Fig. 4.29– Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, pos. inicial relativa = 350 km, Caso 2
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Fig. 4.30 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, MEO, pos. inicial relativa = 500 km, Caso 2
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Os resultados mostram que à medida que os objetos colisionais estão mais distante
inicialmente, escaparão da colisão em trajetórias muito próximas e depois de muito tempo.
Quando estes objetos estão próximos inicialmente, a manobras evasivas são realizadas com
certa "folga", sem riscos de aproximações, logo no início da dinâmica entre eles. O pouco
tempo de uso do propulsor para a mesma taxa de combustível, produz maior eficiência na
execução da manobra evasiva. Em relação às manobras evasivas em LEO, as altitudes
relativas dentro das quais ocorrem as manobras evasivas sem aproximação considerável são
menores do que em MEO. Este fato está relacionado com a proximidade com a Terra das
manobras em LEO e, portanto, com a influência maior da força gravitacional que deve ser
vencida pelo sistema propulsor do veículo. Sendo assim, o escape ocorre em LEO, só que
com uma "folga" menor do que em MEO. Usando este mesmo raciocínio, já que as manobras
em GEO são de altitudes mais elevadas, esperamos que o fenômeno se repita só que com uma
"folga" bem maior em relação àquelas em LEO e em MEO, proporcionalmente. Na realidade,
isto não acontece. As Figuras 4.31 a 4.36, mostram os resultados das simulações de manobras
evasivas para as mesmas posições iniciais relativas e para tempo de colisão
,
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Fig. 4.31 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, pos. inicial relativa = 3 km, Caso 2
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Fig. 4.32 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, pos. inicial relativa = 10 km, Caso 2
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Fig. 4.33 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, pos. inicial relativa = 50 km, Caso 2
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Fig. 4.34 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, pos. inicial relativa = 100 km, Caso 2
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Fig. 4.35 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, pos. inicial relativa = 350 km, Caso 2
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Fig. 4.36 – Manobra evasiva vs. Tempo de colisão, GEO, pos. inicial relativa = 500 km, Caso 2

Como podemos observar os gráficos destas Figuras, outro fenômeno toma lugar nesta
altitude. Os resultados mostram que há tempo para aparecerem mais de uma colisão e
também mais de um escape, devido à natureza oscilatória do movimento. É claro que para as
missões espaciais, basta a primeira colisão para abortarmos a missão. Este trabalho não avalia
as avarias no veículo que acontecem devido à primeira colisão, mas admitimos que a primeira
colisão seja suficiente para inviabilizar a missão e, portanto, a manobra evasiva. Em GEO há
tempo suficiente, compatível com o período das órbitas, tal que o movimento oscilatório
aparece, fato que não aconteceu nitidamente nas altitudes para LEO e MEO. Além disso, o
fato da oscilação aparecer, revelou outros picos de amplitude, os quais são individualmente
compatíveis com os que aparecem em LEO e MEO, mas são em número maior do que nestas
altitudes. Estes resultados apontam também para aplicações de Rendezvous ou QuaseRendezvous entre veículos espaciais (satélites, sondas espaciais, etc.) e também com objetos
não operacionais, visto que mostra "encontros" em diversos momentos ao longo do tempo de
operação. Estes "encontros" se não forem catastróficos, podem ser modelados para operações
de manutenção, de acoplamento, de visitas a asteróides ou outros corpos celestes, etc.
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A tabela 3 resume os resultados encotrados nas simulaçõs de manobras com propulsão
linear.
Tabela 3 – Resumo das simulações vantagem/desvantagem da propulsão linear.
Vantagens
LEO

Desvantagens

A manobra evasiva

é Os objetos podem colidir

realizada com mais folga, logo
sem

perigo

aproximações

de movimento

entre

do

relativo

se

(Fig.4.19).

Menor força gravitacional Quando os objetos estão
a

ser

vencida,

velocidade

da

menor incialmente mais distântes
exaustão o escape da colisão ocorre
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES

As missões espaciais tem trazido grande avanço na Ciência e Tecnologia nas últimas
seis décadas da nossa história, proporcionando crescimento em várias áreas do conhecimento
e também diversos serviços especializados, realizados por veículos espaciais (satélites,
sondas, ônibus espaciais, telescópios, etc.). As manobras evasivas de um veículo espacial
frente a uma colisão iminente com um detrito espacial ou mesmo com uma nuvem deles
caracterizam uma prioridade máxima para as missões espaciais, visto o poder destruidor e
catastrófico que tais colisões podem causar, comprometendo completamente as missões e
ainda trazendo prejuízos financeiros e, em muitos casos, de vidas humanas envolvidas.
Neste trabalho, investigamos a viabilidade da implementação de manobras evasivas de
um veículo operacional em colisão iminente com um detrito espacial, investigamos a
eficiência da propulsão com motor linear, a dinâmica relativa com propulsão plasma e suas
características e também esta dinâmica diante de uma nuvem de detritos, sujeita a radiação
Poynting-Robertson. Concluímos que o modelo linear para o decaimento de massa poderá ser
adaptado para incluir fatores relevantes nas manobras evasivas.
Comparando-o com o exponencial, verificamos que ele é menos eficiente para a
realização de tais manobras em LEO, quando os objetos colisionais estiverem muito afastados
inicialmente. Em MEO e GEO tais manobras com esta equivalência das tecnologias não
poderão ser implementadas, ocorrendo eficiência apenas para distancia inicial relativa de 3
km em MEO. Este fato se deve à baixa potência associada às pequenas velocidades de
exaustão que estão disponíveis para o tempo de manobra nestas regiões de elevadas altitudes.
Mas, sem a imposição desta equivalência, o motor linear apresentou os seguintes resultados:
1) para objetos inicialmente afastados, as manobras evasivas ocorrem no limite de colisão em
LEO e para tempos grandes. Em MEO, ocorre o mesmo fenômeno só que o escape ocorre
com maior "folga" do que em LEO, devido o efeito da gravidade mais acentuado nesta região;
2) em GEO, o tempo é suficiente para revelar a natureza oscilatória do movimento, mostrando
amplitudes compatíveis como as vistas em LEO e em MEO, só que em maior quantidade.
Aplicações foram vislumbradas para manobras de acoplamento, manutenção e exploração de
corpos celestes, entre outras missões de Rendezvous e/ou Quase- Rendezvous, nesta altitude.
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Com respeito à dinâmica relativa com radiação solar, foi possível propor um resultado
analítico para uma nuvem de detritos. É sabido que o efeito do arrasto de Poyting-Robertson
sobre os detritos muito pequenos ocorre com maior rapidez e que os detritos naturais,
detectáveis, ao serem iluminados pelo Sol acabam perdendo massa, principalmente os que
possuem grande quantidade de gelo em sua constituição, e consequentemente podem no
futuro serem capturados pelo campo gravitacional da Terra. O modelo que propomos neste
trabalho pode ser adaptado para simulações envolvendo esta radiação.
Sobre a propulsão plasma, concluímos que o modo mais eficiente de avaliar a
velocidade de ejeção é por meio da equação de Ampère-Maxwell, pois envolve questões
ligadas às teorias da Física. Essa ligação possibilita a escolha da tecnologia mais adequada
para contornar os problemas oriundos da instabilidade da corrente que constitui o feixe. Por
outro lado, a velocidade de ejeção em função da corrente Hall não é eficiente nas questões da
teoria da Física, pois não fornece informações sobre a instabilidade do feixe.
Finalmente, dizemos que o modelo linear para o decaimento de massa poderá dar
contribuição importante no planejamento de missões espaciais, principalmente por ter
incrementado na discussão de manobras evasivas o propulsor Hall, que é objeto de estudo
brasileiro, além de fornecer informações sobre a taxa de variação da massa de combustível.
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